Miss Nederland

collega dat ze iemand nodig hadden
die hard werkt, zoals ik toen deed.
Dat vond ik een compliment en toen
heb ik het maar gewoon gedaan. We
begonnen met trainen, vaak voor
school. Ik heb de foto’s ingestuurd
en toen werd ik uitgenodigd voor
de castingdag. Haha, en de rest is
geschiedenis.”
Wat heb je gewonnen?

Tekst Pauline Molenaar Foto’s William Rutten

‘Ik wilde
zo graag!’
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De 24-jarige Rahima
Dirkse is de nieuwe
Miss Nederland! Het oordeel
van de jury was duidelijk en
unaniem. ‘Deze 1.81 meter
lange beauty heeft een
totaalpakket; haar Rotterdamse
nuchterheid en adremheid
in combinatie met haar half
Braziliaanse achtergrond en
studie Bio-Farmaceutische
Wetenschappen maakt haar
voor ons de perfecte Miss!’

Hoe was de finaledag voor jou?

En nu?

“De nacht ervoor had ik niet
geslapen van de zenuwen. We
moesten vroeg in Scheveningen
zijn voor de generale repetitie. En
dan is het zover. De finale! Ineens
hoor je je naam bij de top 2 en
daarna word je voor de 2de keer
genoemd en ben je de winnaar.
Dan komt de pers. Veel foto’s, een
afterparty, uiteindelijk lag ik om
half 4 in bed. De volgende dag stond
de wekker om half 7 in verband met
interviews. Ik liep op adrenaline.
Nu ben ik weer helemaal fit. Ik heb
2 maanden onder constante stress
geleefd. Ik heb die druk mezelf
opgelegd hoor, ik wilde zo graag!”

“Nu vertegenwoordig ik Nederland
bij de Miss Universe verkiezing.
In een sportschool in Rotterdam
word ik iedere dag getraind tot aan
de verkiezingen. Ik ga naar veel
events en langs bij alle partners die
aangesloten zijn bij Miss Nederland.
En verder moet ik zelf goed gaan
nadenken over wat ik dit jaar wil
doen met de titel. Omdat ik niet
het idee had dat ik zou winnen, heb
ik daar niet eerder echt goed over
durven nadenken.”
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Waarom heb je meegedaan?

“Ik was aan het werk in de horeca,
toen iemand mij vroeg of ik mee
wilde doen. Ze zei tegen haar

“Het belangrijkste is dat ik in
dienst ben van Miss Nederland, de
organisatie. Ik zet mij in voor alle
partners en voor goede doelen als
Hulp Hond en Dance4Life. Daar
mag ik nu campagnes voor gaan
bedenken, om awareness en geld
in te zamelen. En ik ga Nederland
vertegenwoordigen bij de grootste
Miss verkiezing van de wereld.
Ook dat vind ik erg leuk!”
Waar en wanneer is de
Miss Universe verkiezing?

“Die wordt op 16 december
gehouden in Bangkok, Thailand.
Het programma duurt drie weken,
eind november vertrek ik erheen
om alle voorbereidingen te doen.
In de Oosterse landen leven deze
verkiezingen altijd enorm, dus
ik kijk er erg naar uit om naar
Bangkok te gaan.”
Wat moet je allemaal nog
doen voordat het zo ver is?

“Miss Universe heeft een aantal
ronden; Bikinironde, Nationaal
Kostuum en de Gala ronde. De
kleding voor Nationaal Kostuum
mag ik gaan ontwerpen met de
designer. Nicky was vorig jaar voor
deze ronde als leeuw. Ik kan dus
alle kanten op. Misschien ga ik
wel als een grote bitterbal, haha.
Verder krijg ik veel looptraining

‘Misschien ga
ik wel als grote
bitterbal!’
voor de catwalk. Ik moet leren
hoe ik mijn haar en mijn make-up
kan doen. Het helpt allemaal mee
om anderen een stapje voor te zijn
bij de echte show.”
Waar ben je het meest
zenuwachtig voor?

“Wereldwijd wordt er door 2,5
miljard mensen gekeken. Ik ben
nerveus om al die ogen op mij
gericht te zien. Het geeft ook wel
weer een adrenaline rush hoor, wat
bij de finale van Miss Nederland ook
gebeurde. In de zaal zaten bekenden
van mij, maar er was ook een live
stream van Facebook en dat vond
ik eigenlijk nog spannender, omdat
je niet weet hoeveel mensen naar
je kijken en wie ze zijn. Dat is
straks met de tv uitzending van
Miss Universe natuurlijk ook.”
Ben je gevoelig voor reacties
op sociale media?

“Mij was geadviseerd om niet te veel
naar comments te kijken. Dat heb
100%NL

ik dus wel gedaan, maar ik had er
niet veel moeite mee. Opmerkingen
over mijn uiterlijk zijn persoonlijk.
Niet iedereen vindt mij de knapste
ter wereld en dat is oké. Er is gewoon
verschil van smaak. Het feit dat ik
ben gekozen, is voor mij een groot
compliment. Ook omdat mijn
uitstraling daar een grote rol in
heeft gespeeld. Dat kan niemand
op sociale media van mij afnemen.”
Wat past je beter; Rotterdamse
nuchterheid of Braziliaanse
passie?

“Ik ben heel Nederlands opgevoed.
Mijn ouders hebben ervoor gekozen
om één taal thuis te voeren. Mijn
moeder is Braziliaanse en maakt
erwtensoep en boerenkool met
worst. Mijn vader maakte een
wereldreis, kwam in het dorp van
mijn moeder en ontmoette haar,
vanaf die tijd zijn ze altijd samen
gebleven. Eerst drie maanden in
Brazilië, daarna is mijn moeder
naar Nederland gekomen. Ik heb
wel een beetje het temperament
van een Braziliaanse, ben misschien
iets warmbloediger dan anderen.
Maar dat is ook goed, ik heb veel
liefde te geven.”
Heb je een relatie?

“Ja, met mijn sjerp, haha. Die komt
op nummer 1. Eerst Miss Nederland
en dan zie ik wel weer.”
Wat is jouw levensmotto?

“Dat is fuck it, haha. Ik ben best
bang voor veel dingen. Maar hoe
enorm ik er ook tegenop zie, ik
push mezelf toch om het te doen.
Daarna ben ik blij dat ik het heb
gedaan. Hoe meer ik het toepas,
hoe beter het is. Ik adviseer het
iedereen!”
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